ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ رﻧـﻮ در
اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد
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وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﺪن روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ رﻧﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد
ﺟﺪﯾﺪ رﻧﻮ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی دارد
و ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻧﻮ و ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﻨﯽ – ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده در آﯾﯿﻦ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻇﻬﺮ
اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ( در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻮوﻻن
اﯾﺪرو ،ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی رﻧﻮ و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﯿﻦ ﻧﺎﺻﺢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رﻧﻮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎزار اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را از  ۱۲ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ رﻧﻮ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻌﻤﺖ زاده اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم و رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺠﺎری ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻓﻨﺎوری و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽرﻏﻢ رﮐﻮدی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ
داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ را در زﻧﺠﯿﺮه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﮑﻞ
دﻫﺪ و  ۲۰۰ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﭘﺲ از
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮوع
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت رﺷﺪ و
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮد.
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ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻗﺮارداد رﻧﻮ ،اﯾﺪرو و
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﯿﻦ ﻧﺎﺻﺢ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن روﻧﺪ
ﻣﺬاﮐﺮات وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی دارد
و ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﻬﺎ
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﺠﺎد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮای رﻧﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻢ
ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻗﺮارداد رﻧﻮ و اﯾﺪرو ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات در
زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻌﻤﺖزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻬﻢ اﯾﺪرو در اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۴۰درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ و در اﺑﺘﺪای
اﻣﺮ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر اﯾﺪرو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ آن ﺑﻪ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی  ۶۰درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﯿﻦ ﻧﺎﺻﺢ ﻧﯿﺰ
 ۲۰درﺻﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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